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ANUNȚ SELECȚIE 

CURS DE COMPETENȚE SOCIALE, CIVICE ȘI  DE MEDIU 

 

 

Asociația ”Ajutor Umanitar și Caritabil” Ciulnița are plăcerea de a  invita toate organizaţiile 

neguvernamentale (ONG) şi partenerii sociali (sindicate si patronate) din comuna Ciulnița și zona limitrofă 

(comuna Buești, comuna Perieți și Municipiul Slobozia) să se înscrie la Cursul de competențe sociale, civice și 

de mediu, organizat în cadrul proiectului „Parteneriatul pentru Ciulnița-consolidarea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali din comuna Ciulnița și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea 

dezvoltării la nivel local”, cod SIPOCA/MySMIS 151136. 

Obiectivul  cursului 

Obiectivul cursului este creșterea capacității societății civile (ONG-uri, parteneri sociali) din comuna Ciulnța și  
zona limitrofă comunei, de a se implica  în dezvoltarea locală și consolidarea relației între comunitate și 
administrația publică locală. 

Cui se adresează  cursul ? 

Cursul se adresează reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) si partenerilor sociali 
(patronate și sindicate) din comuna Ciulnița și localitățile limitrofe care sunt implicați în activităţile 
organizaţiei, desemnaţi să participe la acest curs de către conducerea organizaţiei.  Reprezentanţii pot fi 
angajaţi, membri sau voluntari în cadrul organizaţiei. 

Partenerii sociali  pot fi organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi forme de asociere ale acestora 
cu personalitate juridică, cu un sediu în comuna Ciulnița si localitățile limitrofe. 

Derularea cursului  

Cursul va fi organizat online,  în lunile decembrie 2022 – aprilie 2023, în 4 serii, pe platforma Google Meets, 
link-ul va fi pus la dispoziția participanților înainte cu o zi de începerea cursului. 

Condiții de participare: vârsta peste 18 ani, absolvent a minim 8 clase 

Modalitate de înscriere 

Pentru înscriere, rugăm reprezentanții organizatiilor să transmită e-mail către Asociația Ajutor Umanitar și 
Caritabil, în care să menționeze numărul de persoane participante și luna pentru  care doresc să se înscrie. 

Din partea aceleiaşi organizaţii pot fi delegate mai multe persoane pentru a participa la acest curs.  

Asociația Ajutor Umanitar și Caritabil Ciulnița își rezervă dreptul de a face o selecție a participanților astfel 
încât să existe o acoperire cât mai mare a organizațiilor beneficiare în cadrul comunei Ciulnița și zonei 
limitrofe comunei, având în vedere că numărul de locuri este limitat (56 de persoane). 

Durata cursului 

Fiecare curs are o durată de 40 de ore (20 de ore de teorie și 20 de ore practică) şi va aborda, și teme legate 
de: 

•        promovarea principiului dezvoltării durabile  

•       promovarea egalității de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen: promovarea egalității de șanse 
între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine 
etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală. 
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Cursul încurajează schimbul de experienţă, învăţarea şi aplicarea practică, astfel încât să devină organizaţii 
puternice, performante în activitatea lor şi cu o voce care să se facă auzită în interesul persoanelor pe care le 
reprezintă. 

 

Cursul este certificat de Agenția Națională de Calificări (ANC) 

Detalii despre proiect găsiți și pe pagina noastra de FB:  
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071533968579 
 

Informaţii suplimentare: 

Persoana de contact: Șerban Florentina-Valentina-expert organizare evenimente 

E-mail serbanflorentina81@yahoo.com,  tel: 0767 360 433 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071533968579

